
Sverige saknar en realistisk, konkret klimatpolitik

Fokus  inför  valet  2018 är  på  allt  annat  än ödesfrågan klimatet.  På  en
planet med stigande temperatur och begränsade resurser går det inte att
leva som om vi hade fyra planeter. Det är dags för en kraftfull politik som
levererar nödvändiga växthusgasminskningar och tryggar vår framtid.

Verkningsfulla insatser mot klimathotet, dvs en klimatpolitik som är helt nödvändig för vår
överlevnad,  skjuts  i  den  allmänna  debatten  regelmässigt  undan  till  förmån  för  mer
”aktuella” frågor. Klimathotet – ”vår tids ödesfråga” – blir en fråga bland andra i politiska
program och i nyhetsflödet.

Bara en handfull forskare står för det mesta om klimatpolitik och är eniga om att Sverige
inom  alla  områden  (konsumtion,  transport,  industri,  jordbruk  osv)  måste  reducera
utsläppen med minst 7 procent per år tills alla klimatpåverkande utsläpp upphört.

Tar man del av politikers tal och program så noterar man ingenting i närheten av 7 procent
årlig utsläppsminskning. I stället försvarar många politiker  vår rådande livsstil att flyga,
äta, köra och köpa som vi vill liksom industrins behov av att växa okontrollerat på en
oreglerad  "fri"  marknad.  Med  få  undantag  brister  också  kommunerna  med  handfasta
planer för kraftfulla utsläppsminskningar (minst 7 procent) över hela linjen.

De  partier  som  trots  allt  talar  tydligast  om  klimat  och  miljö  (v,  mp,  c)  saknar  även  de
trovärdiga, konkreta planer för en 7-procentig årlig utsläppsminskning inom samtliga områden.
För vissa områden finns visioner men det sanknas fungerande planer. 

Sverige är alltså illa förberett.

Den  mest  täckande,  sammanhängande  skiss  för  Sveriges  förestående  omvandling  är
Staffan Laestadius ny bok  Klimatet och omställning, men av skäl lätta att förstå saknar
boken den detaljnivån som behövs i konkreta planer. 

Här ett axplock av forskarnas och en del politikers uttalanden i den offentliga debatten
(från Politics for sustainability):

• Kraftfull klimatpolitik kan ena splittrat Sverige, SvD 26/5/2018. Staffan Laestadius. 

• Det krävs en omställning som om kriget brutit ut, DN 5/4/2018. Staffan Laestdius.

• Naivt tro att grön tillväxt skulle lösa klimatkrisen, DN 13/6/2018. Staffan Laestadius.

• Expertens tio klimatlarm – och oroande sanningar, SvD 15/5/2018 Johan Rockström.

• Så kan ditt parti bli vinnare i valet!, DI 28/5/2018. Johan Rockström: Alla vinner!

• Vilket parti vågar styra upp den ohämmade kapitalismen?, DN 7/5/2018. Anders 
Wijkman, Ulf Dahlsten.

• AP4: en transformation som pågår över världen, DI 28/5/2018. AP fonderna tillåts 
fortsätta investera i fossila bränslen.

• Klimatpolitik är inte bara ekomys och grön tillväxt, DN 4/5/2018. Ledare.

• Den gröna omställningen, P1 Klotet, 13/6/2018. Med bl a Isabella Lövin, Rickard Nordin.

• Klarar klimatet att Arlanda byggs ut?, P1 Klotet 31/1/2018. Med bl a Karolina Skog,
Jessica Rosenkrantz.

• Infrastrukturministern vill bygga ut Arlanda – trots klimathot, SMB 15/2/2018.
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https://www.bokus.com/bok/9789189140943/klimatet-och-omstallningen/
http://supermiljobloggen.se/nyheter/2018/02/infrastrukturministern-vill-bygga-ut-arlanda-trots-klimathot
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1012218?programid=3345
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1089618?programid=3345
https://www.dn.se/arkiv/ledare/ledare-klimatpolitik-ar-inte-bara-ekomys-och-gron-tillvaxt/
https://www.di.se/hallbart-naringsliv/vinst-fortfarande-fokus-for-ap-fonderna/?utm_campaign=hallbart_naringsliv&utm_medium=newsletter&utm_source=nyhetsbrev&utm_content=
https://www.dn.se/debatt/vilket-parti-vagar-styra-upp-den-ohammade-kapitalismen/
https://www.di.se/hallbart-naringsliv/johan-rockstrom-sa-kan-ditt-parti-bli-vinnare-i-valet/
https://www.svd.se/expertens-tio-klimatlarm--och-oroande-sanningar#sida-10
https://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/staffan-laestadius-naivt-tro-att-gron-tillvaxt-skulle-losa-klimatkrisen/
https://asikt.dn.se/asikt/debatt/det-kravs-en-omstallning-som-om-kriget-brutit-ut/
https://www.svd.se/kraftfull-klimatpolitik-kan-ena-splittrat-sverige
https://ecologylinks.wordpress.com/politik-for-hallbarhet/


• What  if  Canada  had  spent  $200bn  on  wind  energy  instead  of  oil,  Guardian
18/6/2018. Jämför: Om Sverige skulle investera i upprustning av järnvägen i stället
för Arlandas expansion?

När ska vi  medborgare med våra folkvalda ledare komma till  insikt om att världen inte
längre är en planet med obegränsade resurser, vilket länge varit de flestas föreställningsvärld?
Och börja målmedvetet och kraftfullt handla därefter? Att prioritera det som är viktigt och
hållbar och i stället undvika/skilja ut det som skadar vår värld/planet? Att omvandla hela
Sverige till att leva inom EN planets gränser (i stället för drygt FYRA planeter, WWF) för att
kunna bevara både klimat, naturresurskapital och en fredlig värld?

Avsaknaden av en målmedveten och kraftfull klimatpolitik inom samtliga ekonomiska områden
leder till  kostsamma misstag, felplacerade investeringar och slutligen, till  ökande kaos och
instabilitet. 

Och liksom alla i en familj vinner på en välskött familjeekonomi, så blir vi alla vinnare med
ett välskött Sverige, väl förberett inför framtiden. 

Med vänliga hälsningar,

Archie Duncanson, Stockholm 
www.alternativ.nu/ecologybeginsathome 
www.alternativ.nu/hushalla 

Björn Lindbergson, Sigtuna
www.exergiakademin.se

Se också våra tidigare utskick:
Realpolitik för ett klimatsäkert Sverige 
Varför vänta? Konkreta åtgärder för ett klimatsäkert Sverige
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http://www.alternativ.nu/hushalla/Varfor-vanta.pdf
http://www.alternativ.nu/hushalla/Realpolitik-for-klimatsaker-Sverige.pdf
http://www.exergiakademin.se/
http://www.alternativ.nu/hushalla
http://www.alternativ.nu/ecologybeginsathome
http://www.wwf.se/source.php/1688121/LPR%202016.pdf
https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2018/jun/15/canada-oil-sands-pipeline-trans-mountain-what-if-invest-renewable-wind-energy?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=Green+Light+2016&utm_term=278208&subid=9567982&CMP=EMCENVEML1631
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